ZAPISNIK
s druge – 02 / 2021. sjednice Općinskog vijeća Općine Žminj
održane dana 30. lipnja 2021. godine
u Čakavskoj kući u Žminju
Početak u 19,55 sati.
Prisutni vijećnici:

Sara Mužina, Tomislav Zohil, Dražen Galant,
Vedrana Mavrić Barbančić, Tomislav Jedrejčić, Ivan
Giovanni Tijan, Vedran Benić, Tomislav Galant,
Sanjin Debeljuh, Kristijan Kranjčić, Eduard Erman,
Martina Milutinović Zohil

Odsutni - ispričani:

Sanjin Stanić

Ostali nazočni:

Kristijan Benčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog
odjela; Neda Kontić Orbanić, zapisničar

Predsjednica vijeća Sara Mužina otvorila je 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine
Žminj i pozdravila sve prisutne.
Utvrđuje da je na sjednici prisutno 12 od 13 vijećnika - postoji potrebna većina za
donošenje pravovaljanih odluka.
Predsjednica vijeća izvještava vijećnike da se načelnik ispričao radi službenih obveza
radi čega neće prisustvovati ovoj sjednici te stoga nema niti uobičajenog uvodnog
izvještaja načelnika.
Predsjednica vijeća otvara vrijeme za vijećnička pitanja.
Pitanja nema.
Prelazi se na dnevni red.
Predsjednica vijeća čita dnevni red kao u pozivu od 25. lipnja 2021. godine.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verifikacija zapisnika s prve, konstituirajuće (01/2021) sjednice Općinskog
vijeća Općine Žminj održane 18. lipnja 2021. godine
Prijedlog Zaključka o prijmu djece u Dječji vrtić „Rapčići“ Žminj
Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja iz
proračuna Općine Žminj
Prijedlog Odluke o izuzimanju iz javnog dobra k.č. 192/6 k.o. Žminj
Prijedlog Odluke o izuzimanju iz javnog dobra k.č. 13722/8 k.o. Žminj
Prijedlog Odluke o izuzimanju iz javnog dobra dijela k.č. 13725/2 k.o. Žminj
Razno
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Prijedloga za dopunu dnevnog reda nema.
Dnevni red daje se na glasovanje.
12 / 12 ZA
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Prelazi se na raspravu po točkama dnevnog reda.
1. Verifikacija zapisnika s prve, konstituirajuće (01/2021) sjednice Općinskog
vijeća Općine Žminj održane 18. lipnja 2021. godine

Primjedbi na zapisnik nema.
Daje se na glasovanje.
12 / 12 ZA
0 PROTIV, 0 SUZDRŽANIH
Predsjednica vijeća konstatira da je zapisnik s prve, konstituirajuće sjednice
Općinskog vijeća Općine Žminj, jednoglasno verificiran.
Prelazi se na točku 2.
2. Prijedlog Zaključka o prijmu djece u Dječji vrtić „Rapčići“ Žminj
Predsjednica vijeća poziva predlagatelja da vijećnicima da uvodno obrazloženje.
Pročelnik, Kristijan Benčić pojašnjava da on nije predlagatelj već izvjestitelj od strane
načelnika.
Govori da je proveden natječaj za upis djece u Dječji vrtić „Rapčići“ te se ovim
predloženim zaključkom daje naputak vrtiću “Rapčići” Žminj da u pedagoškoj
2021./2022. godini u redoviti 10-satni jaslički program primi 11 (jedanaestero) djece,
na način da u jasličkoj skupini bude upisano sveukupno 15 (petnaestero) djece, u
redoviti 10-satni vrtićki program 24 (dvadesetčetiri) djece tako da po skupini bude
upisano 25 (dvadesetpetero) djece u dobi od 3. do 6. godine, te u program predškole
do 20 (dvadeset) djece, što je sukladno Državnom pedagoškom standardu. Ovakav
zaključak općinsko vijeće donosi svake godine.
Prelazi se na raspravu.
Tomislav Galant govori da mu nije jasno zašto se uopće raspravlja o upisu u Dječji
vrtić „Rapčići“, zašto se još ne može prijeći u vrtić „Žminj“, a svi su svjedočili
otvaranju Dječjeg vrtića „Žminj“?
Pročelnik odgovara da Dječji vrtić „Žminj“ još nije do kraja osnovan. Dječji vrtić
„Rapčići“ je trenutno jedina važeća ustanova za predškolski odgoj u Žminju i ovaj se
zaključak donosi kao privremen dok se ne u potpunosti uredi dokumentacija za vrtić
„Žminj“ i isti ne počne poslovati. Točan rok se ne zna, ali biti će uskoro.
Tomislav Galant pita što nas koči.
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Pročelnik odgovara da nas ne koči ništa, sve je u postupku. Čeka se odobrenje
Agencije za odgoj i obrazovanje i Upravnog odjela za obrazovanje Istarske županije,
a od Ministarstva smo dobili suglasnost na osnivački akt.
Tomislav Galant govori da se ne želi ponavljati, ali da je prijedlog bio da se djeca
prebace u novi vrtić još s 01.05. što su smatrali besmislenim, ali nitko nije očekivao
da će s novom pedagoškom godinom upisi ponovno biti u vrtić „Rapčići“.
Predsjednica vijeća mišljenja je da je zbog zakonskih razloga bilo potrebno provesti
ovu točku i da nije odluka samo na Žminjcima nego i na Saboru, a da se svi nadaju
da će se novi vrtić otvoriti u što skorijem roku jer svi misle na djecu, jer djeca su naša
budućnost.
Sanjin Debeljuh želi se nadovezati. Naravno, djeca su naša budućnost. Svi da su bili
svjedoci 01.05. kada se je novi vrtić otvorio, i očito su birači mislili da je time sve
riješeno, a izgleda da nije. Žalosti ga činjenica da načelnik koji je predlagatelj, koji je
inače prisustvovao svim sjednicama, kada je ovakva tema izostaje.
Postavlja pitanje pročelniku - koja će biti procedura kada se dobiju suglasnosti za
otvaranje novog vrtića? Hoće li se upisni postupak ponavljati?
Pročelnik odgovara da je vrtić „Žminj“ potpuno nova ustanova i da će se upisi
vjerojatno ponoviti.
Sanjin Debeljuh zahvaljuje se na odgovoru.
Daljnjih pitanja nema.
Daje se na glasovanje.
9 / 12 ZA
3 / 12 PROTIV (Sanjin Debeljuh, Tomislav Galant i Kristijan Kranjčić)
Predsjednica vijeća konstatira da je Zaključak o prijmu djece u Dječji vrtić „Rapčići“
usvojen s 9 glasova vijećnika ZA i 3 glasa PROTIV.
Prelazi se na točku 3.
3. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja iz
proračuna Općine Žminj
Predsjednica vijeća zamolila je izvjestitelja da obrazloži točku.
Pročelnik daje uvodno obrazloženje. Prema Zakonu o dadiljama pod pojmom
„dadilja“ podrazumijevaju se fizičke osobe koje djelatnost čuvanja, brige i skrbi za
djecu obavljaju kao obrtnici u stambenom ili poslovnom prostoru koji služi za
obavljanje djelatnosti dadilje. U odluci je definirano da će se sufinancirati smještaj
najviše dvanaestero djece koja moraju zadovoljavati kumulativno propisane uvjete.
Jedan od tih uvjeta je i da dijete nakon provedenog upisnog postupka u Dječjem
vrtiću „Rapčići“ Žminj nije bilo moguće upisati u isti te se nalazi na listi čekanja.
Roditelji podnose zahtjev Općini, a sufinancira se maksimalni iznos od 1.200,00 kn.
Prelazi se na raspravu.
Eduard Erman pita hoćemo li mijenjati ovu odluku kada se otvori novi vrtić.
Hoćemo, ali samo na način da se riječ „Rapčići“ zamijeni riječju „Žminj“.
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Tomislav Zohil pita postoji li na području općine Žminj ijedan registriran obrt za
obavljanje djelatnosti dadilje.
Za sada imamo jednu registriranu dadilju, gđu. Vedranu Mavrić Barbančić, koja je
ujedno i vijećnica u ovome sazivu općinskog vijeća.
Predsjednica vijeća daje riječ Vedrani Mavrić Barbančić.
Vijećnica Mavrić Barbančić govori da su oni prije desetak dana kompletirali svu
potrebnu dokumentaciju za obavljanje djelatnosti dadilje uz već postojeću igraonicu,
te su odmah prošli tjedan krenuli s radom. Već je u obrtu na čuvanju petero djece, od
čega dvoje s područja općine Žminj i troje s područja grada Pazina. Time je zapravo
grupa već gotovo popunjena obzirom da dadilja sukladno Zakonu može brinuti o
najviše šestero djece. Zbog velikog interesa planira zapošljavanje dodatne dadilje
radi proširenja kapaciteta.
Sanjin Debeljuh govori da se iz ove točke, kao i iz prethodne, vidi da unatoč tome što
imamo novu ustanovu opet imamo isti problem kao i ranije, a to je da u vrtiću nema
dovoljno mjesta za svu djecu.
Pročelnik odgovara vijećniku Debeljuhu da ga mora ispraviti, jer da neće biti malo. U
novom dječjem vrtiću da će biti dovoljno mjesta za svu djecu s područja naše općine.
Kristijan Kranjčić govori da mu nije jasno na koji način će se sva djeca uspjeti upisati,
kad iz podataka koje su vijećnici dobili proizlazi da na listi čekanja ostaje 47 djece.
Pročelnik odgovara da nova ustanova ima šest odgojnih skupina, a postojeća četiri.
Prema postojećem natječaju i iskazanom interesu sva djeca ulaze u vrtić, a ukoliko
netko iz jaslica ostane vani imamo dadilju na području općine Žminj, iako misli da
neće biti neupisanih.
Kristijan Kranjčić govori da njemu izgleda da će ostati više djece vani, a najmanje 12
kada je i ovom odlukom propisano sufinanciranje za dvanaestero djece.
Pročelnik ponavlja da je novi vrtić veći, ali da se djeca koja su primljena u vrtić ne
upisuju odmah nego s početkom nove pedagoške godine, dakle od 01.09. Temeljem
ove odluke moguće je sufinanciranje smještaja kod dadilje odmah po stupanju na
snagu odluke, s time da se može sufinancirati boravak djece koja su lanjske godine
bila prijavljena za smještaj u DV Rapčići i nisu primljena nego se nalaze na
prioritetnoj listi. Pročelnik ponavlja da će za novu ustanovu biti novi natječaj i neće
nitko ostati vani.
Tomislav Galant govori da je u svakom slučaju hvalevrijedno da se i na ovaj način
pokuša osigurati zbrinjavanje još dvanaestero djece, međutim, da iz odluke proizlazi
da roditelj najprije mora sklopiti ugovor s dadiljom dok još ne zna hoće li mu
sufinanciranje biti odobreno i tek tada može tražiti da se odobri sufinanciranje.
Da, tako je, no svaki roditelj zna je li prijavio dijete za vrtić i da li se nalazi na
prioritetnoj listi, prema tome može i očekivati na koji će način biti riješen njegov
zahtjev.
Vedrana Mavrić Barbančić pojašnjava da dadilja sklapa ugovor s roditeljima djeteta
jednako kao što to radi i vrtić. Onda se taj ugovor dostavlja gradu ili općini na
području koje dijete ima prebivalište. Na isti način da rade i s Gradom Pazinom.
Daljnjih prijavljenih za raspravu nema. Daje se na glasovanje.
8 / 12 ZA
3 / 12 PROTIV (Sanjin Debeljuh, Tomislav Galant i Kristijan Kranjčić)
1 / 12 SUZDRŽAN (Vedrana Mavrić Barbančić)
4

Predsjednica vijeća konstatira da je Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja
djelatnosti dadilja iz proračuna Općine Žminj usvojena s 8 glasova vijećnika „za“ i 3
glasa „protiv“ te jednim „suzdržanim“.
Prelazi se na točku 4.
4. Prijedlog Odluke o izuzimanju iz javnog dobra k.č. 192/6 k.o. Žminj
Pročelnik daje uvodno obrazloženje.
Uvodno napominje da su 4., 5. i 6. točka povezane te da će radi izbjegavanja
nepotrebnog ponavljanja dati objedinjeno obrazloženje.
Radi se o rekonstrukciji raskrižja državne ceste D77, županijske ceste ŽC 5075 i
nerazvrstane ceste pod upravljanjem Općine Žminj, a to je raskrižje kod Kalvarije.
Nositelj projekta su Hrvatske ceste, a da bi se isto moglo realizirati potrebno je izuzeti
iz javnog dobra određene čestice ili dijelove čestica koje ulaze u obuhvat zahvata
rekonstrukcije. Vijećnicima je dostavljen izvod iz geodetskog projekta kako bi bilo
jasnije o kojima dijelovima čestica se radi. Čestice koje se izuzimaju iz javnog dobra
potom se knjiže kao vlasništvo općine Žminj, a u daljnjem tijeku postupka će
vlasništvo čestica koje će ući u obuhvat raskrižja trebati prenijeti na Hrvatske ceste.
Kada raskrižje bude rekonstruirano ono će ionako biti na upravljanju Općine Žminj
tako da se zapravo ni ne radi o nekom otuđenju imovine, a izgradnja kružnog
raskrižja na Kalvariji doprinijeti će sigurnosti prometa.
Čestica 192/6 k.o. Žminj po kulturi je put iako u naravi nije izveden niti se sada koristi
kao put. Ulazi u obuhvat zahvata i predlaže se izuzimanje kompletne čestice.
K.č. 13722/8 k.o. Žminj samo će dijelom ući u zahvat rekonstrukcije raskrižja i to na
sjevernom dijelu.
Glede k.č. 13725/2 k.o. Žminj, tu je predloženo izuzimanje iz javnog dobra samo
dijelova nekretnine koji ulaze u obuhvat zahvata, dok ostatak ostaje upisan kao opće
dobro – javna cesta jer se zapravo u većem dijelu i radi o cesti od Kalvarije prema
Žminju.
Daje se na raspravu.
Eduard Erman pita je li već pokrenut postupak radi izdavanja građevinske dozvole za
ovu rekonstrukciju.
Pročelnik odgovara da je, ali da je preduvjet rješavanje imovinskopravnih odnosa.
Upravo zato se dijelovi koji su upisani kao opće dobro izuzimaju.
Sara Mužina postavlja pitanje tko snosi odgovornost i troškove u slučaju da se ošteti
Kalvarija koja je kulturno dobro?
Pročelnik odgovara da bi troškove odnosno odgovornost snosile Hrvatske ceste jer
su oni investitor, ali da Kalvarija ne ulazi u zahvat i da je udaljenost dovoljno velika
da se ne očekuje nikakva šteta.
Daljnjih pitanja nema.
Daje se na glasovanje.
12 / 12 ZA
Prijedlog Odluke je jednoglasno usvojen.
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Prelazi se na točku 5.

5.

Prijedlog Odluke o izuzimanju iz javnog dobra k.č. 13722/8 k.o. Žminj

Pročelnik je već dao uvodno obrazloženje.
Daje se na raspravu. Pitanja nema.
Daje se na glasovanje.
12 / 12 ZA
Prijedlog Odluke je jednoglasno usvojen.
Prelazi se na točku 6.

6.
Prijedlog Odluke o izuzimanju iz javnog dobra dijela k.č. 13725/2 k.o.
Žminj
Pročelnik je već dao uvodno obrazloženje.
Daje se na raspravu. Pitanja nema.
Daje se na glasovanje.
12 / 12 ZA
Predsjednica vijeća utvrđuje da je prijedlog Odluke jednoglasno usvojen.
Prelazi se na točku 7.

7.

Razno

Dražen Galant pita koji je status košnje i malčera.
Pročelnik odgovara da se kosi svakodnevno sukladno mogućnostima. Malčer je
„rasipan“, danas je cijeli dan bio na popravku a sutra nastavlja s radom. Naglašava
da je jedan otkos za sve ceste kojima upravlja Općina Žminj napravljen, a sada kreće
iznova. U postupku je nabava novog malčera, ali postupak će potrajati i ovu sezonu
morati ćemo odraditi s postojećim.
Istarske ceste koje kose županijske ceste isto imaju problema s kvarovima tako da su
neke ceste na našem području kojima oni upravljaju isto malo zarasle, ali već sljedeći
tjedan trebali bi početi s košnjom.
Eduard Erman pita ima li naznaka da će biti još mljevenog asfalta.
Pročelnik odgovara da hoće, treba se javiti načelniku, on vodi evidenciju zahtjeva.
Sanjin Debeljuh pita što je s reciklažnim dvorištem. Sada je prošlo već skoro godinu
dana otkad je izgrađeno, pa ga zanima gdje je zapelo s otvaranjem.
Pročelnik odgovara da se čeka potpisivanje ugovora s Komunalnim servisom Rovinj.
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Komunalni servis je ovlaštena pravna osoba za gospodarenje otpadom i čeka se da
se s njima potpiše ugovor o preuzimanju reciklažnog dvorišta.
Kristijan Kranjčić ima pitanje vezano uz cageball teren koji se gradi u Šivatima.
Najprije da je građevinske radove počeo raditi ugostiteljski obrt „Galant“, nije
napravio, onda je počeo raditi „Bajs“, i opet nije dovršeno. Zanima ga da li će se
platiti i Galant koji nije odradio posao i Križman koji isto nije napravio do kraja, kao i
gdje je zemlja od iskopa obzirom se radi o velikoj količini 20 x 10 x 30, cca 60 m3?
Govori da kada su oni gradili Dom da su zemlju deponirali na hrpu, a zemlje od
iskopa koje je radio Galant nema. Ili ju je općina deponirala na neku lokaciju, ili – ako
ju je uzeo Galant – zašto ju je uzeo?
Pročelnik odgovara da ukoliko nekome treba zemlje neka se javi općini. Glede
materijala iz konkretnog iskopa, isti da nitko nije tražio i da si je s tim materijalom
Sanjin Galant napravio nasip, to da mu je odobreno.
Kristijan Kranjčić pita hoće li se Galantu i radovi platiti. On da je ugostitelj, a ne
građevinar.
Pročelnik odgovara da bi bilo u redu da se izvedeni radovi plate, a da Galant ima i
građevinski obrt.
Kranjčić pita zašto onda nije dovršio radove.
Pročelnik odgovara da je Galant bio angažiran za dio iskopa, da je za iskop temelja
angažiran drugi izvođač, a šalovanje i armiranje temelja da je odradio naš Vlastiti
pogon. Iskop će poravnati Križman i onda će ponovno radove nastaviti Vlastiti pogon.
Sanjin Galant da nije ni bio angažiran za raditi temelje nego samo za poravnati teren
da možemo dalje raditi.
Tomislav Galant komentira da je to bilo samo predizborno ravnanje terena, da se vidi
da radovi počinju.
Kristijan Kranjčić govori da nije pročelnik kriv, ali da je bilo 50ak ljudi na skupu u
5.mjesecu kada je rečeno da će cageball teren biti postavljen „sljedeći tjedan“ a još
nije.
Ivan Giovanni Tijan pita hoće li odnosno planira li Općina Žminj donijeti odluku kojom
će se ograničiti građevinski radovi na području općine za vrijeme turističke sezone ili
na neki način regulirati. Uobičajeno je da svi ti majstori koji izvan sezone rade uz
obalu ljeti dođu na naše područje jer ovdje nema zabrane gradnje. Obzirom ti radovi
znaju biti dosta bučni pa to ljudima smeta isti očekuju konkretan odgovor.
Pročelnik odgovara da se zakonski takva odluka može donijeti, o njoj će raspravljati
općinsko vijeće i odlučiti hoće li zabranu donijeti. U svakom slučaju, ako se i izglasa,
ta odluka vrijedi tek od sljedeće godine. Dakle, ove godine može se raspravljati samo
o zabrani za 2022.godinu.
Dražen Galant želi replicirati. Mišljenja je da se radove u sezoni može zabraniti u
trenutku kad turizam bude proračunu Općine Žminj doprinosio barem 20 ili 30%, a ne
dok jedinu korist od iznajmljivanja imaju sami iznajmljivači. Smatra da u ovom
trenutku nema nikakvog smisla zabraniti ljudima da rade i da grade.
Ivan Giovanni Tijan govori da je postavio pitanje radi pitanja koja su njemu
postavljena od strane sumještana.
Kristijan Kranjčić govori da je i on sličnog mišljenja kao i vijećnik Dražen Galant, iako
će uvijek biti argumenata i za i protiv zabrane radova, s čime se slaže i vijećnik
Vedran Benić.
Vijećnici zaključuju da će uvijek nekome smetati buka i uvijek će netko htjeti raditi.
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Dražen Galant komentira da su svi koji su išli zidati vile i kuće za odmor u selima
znali i morali znati da je tu i životinja i buke traktora itd.
Sara Mužina komentira da su gosti zahtjevni, ali i da su se vijećnici odmaknuli od
teme.
Nema daljnjih prijavljenih vijećnika za raspravu.
Predsjednica vijeća svima se zahvaljuje na odazivu i aktivnom sudjelovanju te
zatvara 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Žminj u 20,30 sati.

KLASA: 021-05/21-01/05
URBROJ: 2171-04-01-21-2
Žminj, 30.06.2021.g.

PREDSJEDNICA VIJEĆA
Sara Mužina, v.r.

ZAPISNIČAR
Neda Kontić Orbanić, v.r.
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